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Č.j.: 2053/II.2/21/2 

 
 
 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK  

K veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávané v poptávkovém řízení mimo režim 
zákona o zadávání veřejných zakázek 

Datový repozitář 
 
Identifikační údaje zadavatele: 
 

Zadavatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
IČO: 00025950 
Adresa: Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1 
Zastoupení: PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA, ředitel  
Kontakt: PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA 

michalik@vubp-praha.cz 
tel.: +420 221 015 844 

 

 
(dále jen „Zadavatel“) 
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1 Předmět zakázky 

Předmětem zakázky je závazek dodat a implementovat datový repositář, který rozšíří 
stávající softwarové vybavení Výzkumného ústavu bezpečnosti a práce. 
 
 
Detailní popis předmětu zakázky tvoří Přílohu č. 2 výzvy. 
 
Požadovaný termín realizace do: 31.12.2021 
 
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1 968 500 Kč bez DPH 
Tato částka je maximální a je nepřekročitelná. 

2 Lhůta pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 23. 11. 2021 ve 12:00 hod. 

3 Požadavky na kvalifikaci dodavatele 

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění základní a profesní způsobilosti předložením 
čestného prohlášení dle Přílohy č. 3. 
 
Technickou kvalifikaci splní dodavatel, pokud předloží: 
Seznamu členů realizačního týmu (včetně uvedení informace, zda se jedná o osobu působící 
u dodavatele nebo jako poddodavatel/zaměstnanec poddodavatele), ze kterého bude 
vyplývat splnění tohoto kvalifikačního předpokladu a který bude ve vztahu ke každému členu 
řešitelského týmu – doložen strukturovaným životopisem, z nějž vyplynou profesní zkušenosti, 
dovednosti a požadovaná délka praxe. 
Minimální požadavky na pracovníky realizačního týmu: 
Minimálně 1 odborný garant, specialista na data mining se vzděláním v doktorském 
studijním programu v oblasti technických věd, 1 analytik s technickým vzděláním v 
magisterském studijním programu a minimálně tříletou praxí. 

4 Obchodní podmínky 

S vybraným účastníkem zadavatel uzavře realizační smlouvu, která bude obsahovat obchodní 
podmínky dle Přílohy č. 4 této výzvy. 
Zadavatel si vyhrazuje právo upravit návrh smlouvy na základě jednání s vybraným účastníkem. 
Zadavatel požaduje, aby účastník v rámci nabídky předložil čestné prohlášení o bezvýhradné 
akceptaci obchodních podmínek zadavatele tak, jak jsou uvedeny v Příloze č. 4 této výzvy. Vzor 
prohlášení o akceptaci obchodních podmínek tvoří Přílohu č. 5 této výzvy.   
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5 Hodnotící kritéria a hodnocení nabídek 

Zadavatel provede po podání nabídek jejich posouzení a hodnocení. 
Hodnocení nabídek bude provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídky, na základě 
nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality. 

Zadavatel dále stanovuje tato dílčí kritéria (u každého kritéria je jeho váha uvedena za 
pomlčkou): 
a) odborná úroveň nabídky (zejména z hlediska úrovně pochopení problematiky, 
kvality, komplexnosti, hloubky a detailnosti rozpracování nabízeného řešení, resp. 
kvality zpracování navrhovaných výstupů) - 20 %, 
b) zvolená metodologie, techniky, metody či postupy řešení - 20 %, 
c) kvalifikovanost realizačního týmu - 20 %, 
d) celková cena nabídky - 40 %. 
 
Hodnotící komise nejprve přiřadí nabídkám body podle následujícího klíče: 
U kritéria a) přiřadí: 
- 100 bodů, pokud je odborná úroveň nabídky vynikající, 
- 70 bodů, pokud je odborná úroveň nabídky dobrá, 
- 30 bodů, pokud je odborná úroveň nabídky uspokojivá. 
U kritéria b) přiřadí: 
- 100 bodů, pokud zvolená metodologie, techniky, metody či postupy řešení jsou 
propracované, jasné a zcela odpovídají předmětu plnění, 
- 70 bodů, pokud zvolená metodologie, techniky, metody či postupy řešení vykazují 
dílčí nejasnosti či nedostatky, 
- 30 bodů, pokud zvolená metodologie, techniky, metody či postupy řešení vykazují 
vážné nedostatky, obsahují více sporných bodů či není zcela zřejmá jejich vazba na 
předmět plnění. 
U kritéria c) přiřadí: 
- 100 bodů, pokud je odborná úroveň nabídky vynikající, 
- 70 bodů, pokud je odborná úroveň nabídky dobrá, 
- 30 bodů, pokud je odborná úroveň nabídky uspokojivá. 
U kritéria d) bude každé nabídce přiřazena bodová hodnota. Tato hodnota (D) se vypočítá 
dle následujícího vzorce: 
D = 100 x (nejnižší nabídková cena ze všech nabídek / nabídková cena). 
Hodnotící komise dále určí celkové bodové hodnocení (CBH) pro každou nabídku v souladu 
s tímto vzorcem: 
CBH = Σ Body získané za dané kritérium * váha daného kritéria, 
kde se za veličinu „dané kritérium“ postupně dosadí výše uvedená kritéria a) – d). 
Pořadí nabídek bude sestaveno sestupně podle výše počtu bodů. Jako nejvýhodnější bude 
vyhodnocena nabídka, která dosáhne nejvyššího počtu bodů. Smlouva bude následně 
uzavřena s dodavatelem, který se umístil na 1. místě. 
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6 Požadavky na podání a obsah nabídky 

Zadavatel požaduje nabídku doručit formou písemné nabídky v zapečetěné (pečlivě uzavřené) 
obálce, do konce lhůty pro podání nabídek na adresu zadavatele. Obálka musí být Označena 
názvem výběrového řízení, identifikací účastníka a výrazným nápisem „NEOTVÍRAT“.  
Nabídka musí být tvořena vzájemně spojenými (svázanými) listy, které budou zajištěny proti 
vyjmutí z nabídky. 
Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy 
a údaje). 
 
Nabídka bude předložena v následující struktuře: 

• vyplněný krycí list nabídky (viz Příloha č. 1 Výzvy); 
• Obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh; 
• prohlášení uchazeče, z něhož bude vyplývat, že nabídka je platná alespoň po dobu 90 

dnů (ode dne konce lhůty pro podání nabídek); 
• popis nabízeného plnění; 
• doklady pro hodnocení nabídky v rámci kritérií A, B, C 
• cenovou nabídku včetně rozpadu na položky, cenová nabídka musí být úplná a 

obsahovat všechny položky a náklady nezbytné pro realizaci poptávaného předmětu 
plnění; 

• čestné prohlášení o splnění základní a profesní kvalifikace (viz Příloha č. 3 Výzvy); 
• technickou kvalifikaci dodavatele; 
• prohlášení o akceptaci obchodních podmínek (viz Příloha č. 5 výzvy). 

Formální požadavky na strukturu nabídky mají doporučující charakter. 

7 Závěrečná ustanovení 

Odeslání výzvy nelze považovat za nabídku k uzavření smlouvy. 
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit i bez uvedení důvodu až do doby než bude 
s vybraným uchazečem podepsána realizační smlouva. 
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s účastníky o podaných nabídkách, při zachování zásad 
zadávacího řízení. 

8 Přílohy výzvy 

Přílohy výzvy tvoří: 
1. Krycí list nabídky 
2. Popis předmětu zakázky 
3. Čestné prohlášení o splnění kvalifikace 
4. Obchodní podmínky 
5. Čestné prohlášení o akceptaci obchodních podmínek 
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V Praze, dne ……………………………. 
 
 
 
 
 
………………………………………………… 
PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA 
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